
 

Bijlage bij 'Zonder mobieltje is het leven ontregeld' (http://www.onderwijsethiek.nl/?p=637) 
 

Schoolregels betreffende mobiele telefoons (GSM's) Voorbeelden 

1 
Je mag op school in het bezit zijn van een GSM, 
mits hij tijdens de lessen uitstaat. 

m, n 

2 
Je mag op school in het bezit zijn van een GSM, 
mits hij tijdens de lessen uitstaat en bovendien onzichtbaar is opgeborgen. 

a, i, q 

3 
Je mag op school in het bezit zijn van een GSM, mits hij uitstaat; 
doch voor de ruimtes/terreinen X, Y en Z geldt deze voorwaarde niet. 

f, g, o 

4 
Je mag op school in het bezit zijn van een GSM, 
mits hij uitstaat en bovendien onzichtbaar is opgeborgen; 
doch voor de ruimtes/terreinen X, Y en Z gelden deze voorwaarden niet. 

j, l 

5 
Je mag in het bezit zijn van een GSM, 
mits hij in de schoolgebouwen uitstaat. 

a, b, h 

6 
Je mag niet in het bezit zijn van een GSM in de schoolgebouwen, 
behalve om hem direct na binnenkomst in je kluisje op te bergen; 
doch voor de ruimtes/terreinen X, Y en Z geldt dit verbod niet. 

e, k 

7 
Je mag niet in het bezit zijn van een GSM in de schoolgebouwen, 
behalve om hem direct na binnenkomst in je kluisje op te bergen. 

c, p 

8 
Je mag niet in het bezit zijn van een GSM in/op de schoolgebouwen en -terreinen, 
behalve om hem direct na binnenkomst in je kluisje op te bergen. 

d 

9 
Je mag je GSM niet gebruiken in/op de schoolgebouwen en -terreinen 
om beeld- of geluidsopnamen te maken. 

g, o 

10 
Overtreding wordt gestraft met inbeslagname van de GSM, 
met name als je op actief of passief gebruik van de GSM betrapt wordt. 

k 

11 Overtreding wordt gestraft met inbeslagname van de GSM. n 

12 
Overtreding wordt gestraft met inbeslagname van de GSM 
voor de duur van vijf (zeven) dagen. 

a, b, e, g, m  

13 
Overtreding wordt gestraft met inbeslagname van de GSM (inclusief SIM-kaart!) 
voor de duur van vijf (zeven) dagen (verdubbeld bij recidive!). 

q 
 

Legenda: 
a.  http://www.technischcollegevelsen.nl/index.php/leerlingen/schoolregels.html 
b.  http://www.vellesan.nl/leerlingen/schoolregels_en_leerlingenstatuut 
c.  http://www.metzocollege.nl/veilige_school/schoolregels.htm 
d.  http://www.vechtdalcollege.nl/index.php?id=1349 
e.  http://www.huygenscollege.nl/broodberglaan/ouders/schoolregels 
f.  http://www.spinozalyceum.nl/leerlingen/schoolregels.html 
g.  http://www.duhamelcollege.nl/dynamisch/bibliotheek/44_0_NL_schoolregels.pdf 
h.  http://www.scalaleerlingensite.nl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=104 
i.  http://www.merletcollege-grave.nl/dynamic/media/9/files/Schoolregels/Schoolregels_08-09_team1.pdf 
j.  http://www.noordrandcollege.nl/NRCwebdata/pdf/schoolregels.pdf 
k.  http://www.mondialcollege.nl/Nijmegenwest/Algemeneinformatie/ProceduresRegels/Schoolregels/Inenomschool/tabid/557/Default.aspx 
l.  http://www.augustinus-college.nl/school/onderwijs/schoolregels.php 
m. http://www.ubboemmius.nl/index.php?id=618 
n.  http://www.calvijnmetjuniorcollege.nl/school_en_onderwijs/Schoolregels.php 
o.  http://www.collegerolduc.nl/upload/136/Schoolregels%20Lyceum%202008-2009.doc 
p.  http://www.gomaruscollege.nl/breed.aspx?steID=10&itmID=8984 
q.  http://www.aloysiuscollege.nl/index.php/studiezaken/schoolregels 

 
Het Da Vinci College te Roosendaal maakt, evenals het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege, deel 
uit van de OMO Scholengemeenschap Tongerlo. Het Da Vinci College heeft op zijn website geen 
schoolregels op het gebied van GSM-gebruik gepubliceerd. Wellicht geldt dezelfde regel als bij het 
Gertrudiscollege (http://www.gertrudis.nl/PrivateContent/file_959.doc): 
 

Het zichtbaar bij zich hebben en/of gebruik van de volgende zaken is niet toegestaan in het gebouw 
• een walkman of andere geluidsapparatuur,  
• een digitale camera of andere opname apparatuur 
• gsm of andere storende elektronica  

Bij overtreding worden genoemde artikelen in bewaring genomen. 
Bovengenoemde zaken worden door de leerlingen in hun kluisje achtergelaten. 
   


